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Ändring av detaljplan för Kosta 1:13, Kosta 
samhälle, Lessebo kommun, Kronobergs län 
 

Tillägg till planbeskrivningen 

 
Figur 1 – Flygfoto över planområdet. Det område som berörs av ändringen är markerat med streckad röd 

linje.  
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Inledning 

Om en detaljplan behöver kompletteras eller ändras men att huvudsyftet fortfarande är 

detsamma går det att tillämpa ”ändring av detaljplan”. Bestämmelser kan då läggas till 

eller tas bort. De ursprungliga planhandlingarna gäller fortfarande och ska läsas 

tillsammans med tillkommande ändringar.  

En detaljplan består av en plankarta med bestämmelser. Till varje detaljplan finns en 

plan- och genomförandebeskrivning som förklarar syftet med planen och på vilket sätt 

den ska genomföras. Avsikten är att alla som berörs av detaljplanen ska förstå vilka 

konsekvenserna blir när planen genomförs.  

Plankartan är den handling som är juridiskt bindande och anger till exempel vad som 

skall vara allmän platsmark, kvartersmark (privat mark) och hur bebyggelsen skall 

regleras. Plankartan ligger till grund för kommande bygglovsprövning. Plan- och 

genomförandebeskrivningen har ingen egen rättsverkan.  

Kommunen upprättar även en undersökning om betydande miljöpåverkan för att avgöra 

om detaljplaneförslaget kan antas innebära en betydande miljöpåverkan eller ej. Om 

kommunen anser att planförslaget kan antas innebära en betydande miljöpåverkan 

behöver en miljökonsekvensbeskrivning upprättas.  

Planhandlingar 

Till ändringen av detaljplanen hör följande handlingar: 

• Tillägg till plankarta med nya bestämmelser 

• Tillägg till plan- och genomförandebeskrivning  

• Fastighetsförteckning (bifogas ej), finns att tillgå på 

samhällsbyggnadsförvaltning 

Handlingarna läses tillsammans med planhandlingarna för gällande detaljplan. Gällande 

handlingar för den underliggande detaljplanen: 

• Plan- och genomförandebeskrivning, laga kraft 1971-08-16.  

Läsanvisning 

Ändring av detaljplan innebär att gällande plan fortsätter att gälla, men att ändringar 

görs i delar av planområdet och i vissa planbestämmelser. 

I dessa aktuella handlingar visas de ändringar som görs i gällande detaljplan. 

Handlingarna ska därför läsas tillsammans, där gällande detaljplan ligger till grund med 

denna ändring av detaljplan som komplement.  
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Planens syfte och huvuddrag 

Kommunen är i stort behov av planlagd byggbar mark för fler lägenheter. Ett blandat 

utbud av upplåtelseformer är en bra kombination, då både hyreslägenheter och 

bostadsrätter efterfrågas. Ambitionen har därför varit att utforma en plan som passar 

bättre utifrån dagens behov och standard.  

Syftet med ändringen i detaljplanen är att öka möjligheten att bebygga fastigheten Kosta 

1:13 med lägenheter. Ändringarna skapar också en större flexibilitet i utformningen av 

bebyggelsen. Detta görs genom att ett antal planbestämmelser förändras och tas bort. 

Ändring av detaljplan påverkar inte underliggande och gällande detaljplaners syften 

eller huvudsakliga användning vilka regleras med B, bostäder. 

Planprocessen 

Planen hanteras med ett standardförfarande, enligt 5:e kapitlet, Plan- och bygglagen 

(PBL 2010:900). Under samrådskedet ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på 

förslaget. Synpunkterna sammanställs och redovisas i en samrådsredogörelse. 

Eventuella ändringar förs in i förslaget och sedan skickas planhandlingarna ut för 

granskning.  

 

Figur 2 – Processen vid standardförfarande.  

Efter att granskningstiden tagit slut görs ett utlåtande där inkomna yttranden 

sammanställs. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat skriftliga 

synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Ändringen av 

detaljplanen antas av Kommunstyrelsen. Planen vinner laga kraft tre veckor efter att 

planen har antagits och anslagits på kommunens anslagstavla, om den inte överklagas. 

När planen har vunnit laga kraft börjar bestämmelserna gälla och den blir juridiskt 

bindande.  
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Plandata 

Läge, areal och omfattning  

 

Figur 3 – Karta över planområdet och dess närområde (planområdet är markerat med rött).  

Planändringen omfattar fastigheten Kosta 1:13 beläget i södra delen av Kosta med 

närhet till både offentlig och kommersiell service och omfattar cirka 1 851 m2, varav allt 

är kvartersmark. Fastigheten är obebyggd och utgörs till större delen av en klippt 

gräsyta med enstaka inslag av träd och buskar. I norr och väster gränsar planområdet till 

befintliga villatomter i en våning med inredd vind som upplevs som två våningar. Öster 

om planområdet finns en klubblokal. I söder gränsar planområdet mot Parkvägen. I 

närheten ligger butiken Coop Konsum. I närområdet, på andra sidan Stora vägen, finns 

även ett bostadsområde med flerbostadshus i två våningar.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 – Vy över planområdet sett från Parkvägen i syd.   
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Markägande 

Fastigheten Kosta 1:13 ägs av Lessebo kommun.  

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 

Gällande översiktsplan antagen 2018-09-24 pekar ut det aktuella området som 

”befintliga bostäder”. Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövård. 

Planändringen följer intentionerna i översiktsplanen.  

Detaljplan 

Figur 5 – Gällande detaljplan för Kosta 1:13, lagakraftdatum 1971-08-16. Fastigheten Kosta 1:13 markerad 

med rött.   

Gällande detaljplan för området är ”Förslag till ändring av byggnadsplanen för Kosta 

samhälle ett område vid folketshus”, lagakraftvunnen den 16 augusti, 1971. 

Detaljplanen anger användningen bostadsändamål i fristående hus som får uppföras i en 

våning. Huvudbyggnad får endast inrymma två bostadslägenheter. Huvudbyggnad får 

uppföras till en byggnadshöjd om 4,4 meter. Av tomt som omfattar av F betecknat 

område får högst en femtedel bebyggas. Övrig mark inom fastigheten är markerad med 

prickmark, dvs. får ej bebyggas. Detaljplanen har femton års genomförandetid.  

Övriga kommunala beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-11-05 att låta upprätta en ändring av 

detaljplan för området.  
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Undersökning av betydande miljöpåverkan  

Planändringen innefattar enbart egenskaper inom kvartersmark. Ändring av detaljplanen 

anses lämplig då den inte strider mot gällande plans huvudsyfte. Det är även förenlig 

med gällande översiktsplan. Ändring av detaljplan påverkar inte underliggande plans 

grundstruktur. Ändringen bedöms inte heller bidra till några större negativa 

konsekvenser.  

Det finns inga fasta fornlämningar enligt riksantikvarieämbetets GIS-databas. Det finns 

inte heller områden med som av Skogsstyrelsen klassas som nyckelbiotoper, 

sumpskogar eller naturvärden berörs. Planändringen bedöms inte heller leda till några 

negativa effekter på människors hälsa och säkerhet. Kommunen anser därför inte att 

ändringen av detaljplanen kan antas få en betydande miljöpåverkan.  

Riksintresse 

 

Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövård. Detta är ett område som 

täcker stora delar av centrala Kosta. De karaktärsdrag som lyfts fram som motiv för 

riksintresset, utöver att vara länets äldsta sammanhållna bruksmiljö med bevarad 

struktur, bebyggelse och funktioner, är det bevarade traditionella bebyggelsemönstret 

med den ålderdomliga relationen mellan byggnader och vägsystem. Det aktuella 

planområdet består idag av obebyggd mark men är detaljplanelagd sedan tidigare som 

kvartersmark för bostäder. Planändringen innefattar enbart egenskaper inom 

kvartersmark på fastigheten, vilket innebär att en förändring av användning inte 

kommer att ske. Planändringen bedöms därför inte vara av en sådan omfattning att den 

kan anses medföra att riksintresset för kulturmiljö påverkas. Eventuell exploatering 

måste utföras på ett sätt som tar hänsyn till kulturmiljön. Ingen exploatering som kan 

Figur 6 – Riksintresseområde för 

kulturmiljövård (Röd skrafferad yta).  
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medverka till negativa konsekvenser för riksintresset är tillåtna inom planområdet, 

dessutom ska gällande föreskrifter följas. I kommunens översiktsplan har följande 

riktlinjer tagits fram för områden som i kommunen har pekats ut som kulturmiljö.  

• Inom område för all form av kulturmiljövård är det inte tillåtet att förändra 

områdets eller det enskilda husets karaktär.  

• All nybyggnation och exploatering måste ske på ett sätt som passar in med 

omgivningen och den historiska bebyggelsen.  

• Får mindre fasadändringar ske om de inte påverkar områdets karaktär eller 

utseendet negativt.  

• Vid planläggning måste hänsyn tas till det befintliga områdets karaktär. Den nya 

bebyggelse får inte utvecklas på ett sätt som förändrar områdets karaktär vad 

gäller höjd eller utseende.  

• Vid samtliga lovprövningar ska jämförelse ska med den ursprungliga 

bebyggelsemiljön. Detta ska göras utifrån en ritning som visar åtgärdens 

utseende och placering i området. Detta gäller både för områden som är klassade 

som riksintresse och för de som inte är det.  

Planområdet ligger även inom ett geografiskt riksintresseområde för totalförsvaret, 

område med särskilt behov av hinderfrihet enligt miljöbalken 3 kap. Föreslagen 

ändringen innefattar inga höga objekt som kan påverka flygsäkerheten. Planändringen 

förväntas därför inte påverka riksintresset totalförsvaret, område med särskilt behov av 

hinderfrihet. 

Strandskydd 

Planområdet påverkas inte av strandskydd.  

Buller 

Eftersom ändringen enbart avser vissa justeringar av detaljplan är platsen prövad som 

lämplig för bostadsbebyggelse.  

Förändringar och konsekvenser av planändringen  

Den aktuella planändringen berör endast fastigheten Kosta 1:13 och berör framförallt 

den tidigare bestämmelsen F (fristående hus). Ändringen gör planen mer flexibel för 

byggnation av lägenheter då den inte längre reglerar att byggnader måste vara 

fristående. Bestämmelser kopplade till F som utgår i sin helhet i och med planändringen 

är: 

• Med F betecknat område får bebyggas endast med hus som uppförs fristående. 

• Å tomtplats som omfattar med F betecknat område får endast en huvudbyggnad 

och ett uthus eller annan gårdsbyggnad uppföras.  

• Å med F betecknat område får huvudbyggnad icke inrymma flera än två 

bostadslägenheter. I gårdsbyggnad får bostad icke inredas.  

• Å med I betecknat område får byggnad uppföras med högst en våning.  
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Ändringen innebär även att: 

• Gällande planbestämmelse ”Å med I betecknat område får huvudbyggnad icke 

uppföras till större höjd än 4,4 meter”. Den romerska ettan ”I” som reglerar 

våningsantal tas bort och endast byggnadshöjden blir styrande. Ändringen 

innebär också att byggnadshöjden inom planområdet höjs från 4,4 meter till 7,6 

meter, vilket i praktiken möjliggör för byggnation i två våningar. Detta innebär 

en höjning av byggnadshöjden med 3,2 meter från gällande detaljplan. Denna 

ändring ger möjlighet att bygga en högre byggnad än tidigare. Det aktuella 

planområdet är obebyggt men bebyggelsen i dess omgivning är av varierande 

karaktär blandat med både verksamheter och bostäder. Idag finns småhus och 

flerbostadshus med två våningar eller en våning med inredd vind som upplevs 

som två våningar inom närområdet, vilket ger byggnadshöjder kring 7 meter. 

Ändringen av byggnadshöjd bedöms inte ha en någon större påverkan på 

områdets karaktär eftersom den kringliggande bebyggelsen är så pass hög att en 

byggnadshöjd på 7,6 meter inom fastigheten smälter in i omgivningen.  

       

• Gällande planbestämmelse ”Av tomtplats som omfattar med F betecknat område 

får högst en femtedel (20 %) bebyggas”. För Kosta 1:13 motsvarar det en 

byggrätt om cirka 370 m2. Denna ersätts av en ny bestämmelse ”e1” som anger 

största byggnadsarea i procent (30 %) av fastighetsarean, vilket motsvarar cirka 

555 m2. Ändringen innebär att byggrätten blir cirka 185 m2 mer än i den tidigare 

gällande planbestämmelsen. Konsekvenserna av att byggrätten justeras blir att 

förutsättningarna för att bebygga fastigheten med lägenheter förbättras, vilket 

innebär att en nybyggnation kan få större byggrätt än vad befintlig detaljplan 

medger. Ytterligare en konsekvens blir att planområdet kan bli mer tätbebyggt 

än idag. Det finns en stor efterfrågan på lägenheter i Kosta och för att kunna 

utnyttja fastigheten på ett effektivare sätt, ändras byggrätten. Begränsningen av 

markens bebyggande på marken dvs. prickmark bibehålls dock enligt gällande 

detaljplan.  

De övriga planbestämmelserna som finns på den underliggande planen kommer 

fortsättningsvis vara detsamma.  
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Genomförandebeskrivning  

Organisatoriska frågor 

Planförfarande  

Ändringen upprättas enligt reglerna för standardförfarande enligt Plan- och bygglagen 

(PBL 2010:900).  

Översiktlig tidplan för genomförande 

Beslut om samråd februari 2020 

Samråd  mars 2020 

Beslut om granskning april 2020 

Granskning  maj 2020 

Antagande  juni 2020 

Laga kraft  juli 2020 

Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inga erinringar mot detaljplanen 

inkommer.  

Ansvarsfördelning  

Lessebo kommun bekostar upprättandet av ändringen av detaljplanen.  

Huvudmanskap 

Lessebo kommun är huvudman för allmän plats och ansvarar för anläggning, drift och 

underhåll av dessa. Exploatören ansvarar för planens genomförande inom kvartersmark. 

Kommunen ansvarar i förekommande fall för utbyggnad av gata och vatten- och avlopp 

fram till tomtgräns.  

Avtal 

Inga avtal krävs för framtagandet av ändringen av detaljplanen.  

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsägare 

Kommunen är fastighetsägare av planområdet. Tomten kommer att säljas till privat 

exploatör när detaljplaneändringen är antagen av Kommunstyrelsen.  

Fastighetsbildning 

Planändringen föranleder inga fastighetsbildningsåtgärder.  

Fastighetskonsekvenser 

Ändringen innebär inga fastighetskonsekvenser.  
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Ekonomiska frågor 

Kommunala intäkter 

Kommunen får intäkter i samband med försäljningen av fastigheten.  

Barnperspektiv  

Planändringen påverkar inte barnperspektivet då det inte är någon lekplats eller allmän 

platsmark som tas i anspråk. Planområdet ligger även nära till bland annat skola och 

idrott vilket kan ses positivt ur ett barnperspektiv.  

Administrativa frågor 

Genomförandetiden för gällande detaljplan har gått ut. Nu aktuell ändring föreslås få en 

ny genomförandetid på fem (5) år från den dag planändringen vinner laga kraft. Detta är 

den kortaste genomförandetid en detaljplan kan ges och åren bestäms utifrån 

rimligheten att genomföra planen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter 

detaljplanen att gälla, men kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt 

till ersättning. Lessebo kommun är ensam ägare av marken för planförslaget och därav 

finns inga motsättningar till ändringen av detaljplanen. Den nya genomförandetiden 

gäller endast själva ändringen. Övriga bestämmelser inom och utom ändringsområdet 

får ingen ny genomförandetid. 

Medverkande tjänstemän 

Planändringen har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen genom Sayf Noel i 

samarbete med berörda tjänstepersoner inom Lessebo kommun.  


